
         Προχοΐδα 

Ογκομετρικοί κύλινδροι

Σιφώνια πλήρωσης

Σιφώνια μέτρησης

Χρησιμοποιούμενα όργανα Χημείας

Προχοΐδα: Μετράει τον όγκο ενός υγρού (ή διαλύματος)  
με ακρίβεια 0,1 mL και μπορεί να έχει χωρητικότητα από
10 έως 250 mL.

Ογκομετρική φιάλη: Φιάλη μέτρησης όγκου
με ακρίβεια από 0,01 mL έως 0,1 mL και
χωρητικότητα από 1 mL έως 5 L.

Ογκομετρικός κύλινδρος: Μετράει τον όγκο ενός υγρού
(ή διαλύματος) με ακρίβεια 0,1 mL και μπορεί να έχει
χωρητικότητα από 1mL έως 1L.

Ποτήρι ζέσης: Όργανο μικρής ακρίβειας που
χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ή ζέση υγρών αλλά
και στερεών ουσιών και χωρητικότητας από
5mL έως 2 L.

Σιφώνι πλήρωσης: Σωλήνας με ακροφύσιο για
τη μέτρηση του όγκου υγρών με χωρητικότητα από
1 έως 100 mL.

Σιφώνι μέτρησης: Σωλήνας με ακροφύσιο για
τη μέτρηση του όγκου υγρών ακρίβειας 0,01 mL και 
χωρητικότητας από 1 έως 100 mL

Κωνική φιάλη:  Φιάλη μέτρησης όγκου
Μικρής ακρίβειας  και χωρητικότητα από 10 mL έως 5 L.

ΕΚΦΕ Παλλήνης       Επιμέλεια: Γιώργος Κατσιγιάννης Σελίδα 1

Ογκομετρικές φιάλες

Ποτήρια ζέσης

Κωνικές φιάλες



Χωνιά 

Διαχωριστική χοάνη

Ύαλος ωρολογίου

Ράβδος ανάδευσης

Ιγδίο

Συσκευή απόσταξης

Χωνιά διήθησης: Γυάλινα ή πλαστικά διαφόρων μεγεθών που 
χρησιμοποιούνται για τη διήθηση μιγμάτων στερεού-υγρού ή για 
την πλήρωση οργάνων π.χ. προχοΐδας, ογκομετρικών φιαλών, 
κωνικών φιαλών κ.ά.

Διαχωριστική χοάνη: Γυάλινο σκεύος που χρησιμοποιείται στο 
διαχωρισμό μη μιγνυόμενων υγρών.

Ύαλος ωρολογίου: Σκεύος με κοίλη γυάλινη επιφάνεια που 
χρησιμοποιείται για τη ζύγιση πικρών ποσοτήτων στερεών.

Ράβδος ανάδευσης: Γυάλινη ή πλαστική για την ανάδευση υγρών

Ιγδίο: Πορσελάνη ή γυάλινο για την κονιορτοποίηση στερεών.

Συσκευή απόσταξης: Συναρμολογούμενη συστοιχία 
αποτελούμενη από σφαιρική φιάλη, κωνική φιάλη και 
ψυκτήρα. Ο ψυκτήρας στηρίζεται σε ορθοστάτη και η 
σφαιρική σε τρίποδα με πλέγμα κεραμικό.
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Ζυγός ακριβείας

Πουάρ τριών 
βαλβίδων

Λαβίδα ξύλινη

Πυρολαβίδα

Υδροβολείς  

Ζυγός ακριβείας: Ηλεκτρονικός ζυγός με ακρίβεια 1g 
έως και 1/10000 g.

Πουάρ τριών βαλβίδων: Χρησιμοποιείται για την
μηχανική αναρρόφηση με σιφώνια μέτρησης ή
πλήρωσης από φιάλες υγρών. 

Λαβίδα ξύλινη ή μεταλλική: Χρησιμοποιείται
για το κράτημα δοκιμαστικών σωλήνων ή μικρών οργάνων ή 
αντικειμένων.

Λαβίδα μεταλλική (πυρολαβίδα): Χρησιμοποιείται για το 
κράτημα   μικρών οργάνων ή αντικειμένων.

Υδροβολέας: Πλαστική φιάλη με ακροφύσιο και 
χωρητικότητα συνήθως από 50mL έως 2L, για τη συμπλήρωση 
διαλύτη (νερού) και για την έκπλυση οργάνων.
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